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Garniže – Montáž na stenu
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1. Vyznačte si miesto uchytenia držiaku na stenu. Rovinu nad oknom odporúčame zvoliť 70100mm od ostenia, pre bezpečné ovládanie okna. Presah za ostenie odporúčame zvoliť podľa
predpokladaného presahu (150-250mm na každú stranu) , min. 50mm. V prípade garniže
s dodanými držiakmi v počte 3ks, tretí držiak umiestnite doprostred, medzi krajné držiaky.

2. Na naznačené miesto si priložte úchyt a vyznačte miesta vŕtania, resp. skrutkovania úchytu
držiaka.
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3. Na vyznačených miestach vyvŕtajte otvor podľa priložených hmoždiniek, do vyvŕtaných
otvorov vložte hmoždinky, a následne priskrutkujte úchyt.
4. Na úchyt naskrutkujte v smere hodinových ručičiek držiak.

5. V prípade potreby povoľte skrutku (červík) s priloženým imbusovým kľúčom, pootočte držiak
tak, aby lôžko pre tyč bolo v správnom smere a následne skrutku pevne utiahnite.
6. V prípade, že ste si objednali ku garniži príslušenstvo, navlečte krúžky so štipcami na tyč.,
Následne dotiahnite poistné skrutky na držiaku, ktoré zabránia pohybu tyče.
7. Nasaďte koncovky na tyč, v prípade že máte koncovky ktoré majú v sebe skrutku na
upevnenie, tak ju utiahnite aby ste zamedzili spadnutiu a poškodeniu koncovky.

Prajeme Vám veľa spokojnosti s Vašim novým výrobkom
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Skrátenie držiaku
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1. Uvoľnite skrutku (červíka) na základni a vysuňte konzolu zo základne.
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2. Naznačte si miesto rezu, minimálne 25mm od lôžka pre tyč.

ieW

3. Pílkou na železo skráťte konzolu na požadovanú dĺžku.
4. Vo vzdialenosti 8mm od miesta rezu je potrebné zabrúsiť 5mm širokú drážku, aby sa
konzola po zaskrutkovaní červíka nevysunula zo základne držiaku.
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5. Nasuňte konzolu do lôžka pre tyč a utiahnite červíka.

Spájanie tyčí (pre garniže nad 3m dĺžky)
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Nasuňte polovicu spojky do prvej tyče a následne druhú tyč nasuňte na druhú polovicu spojky.
POZOR! Spoj musí byť umiestnený v prostrednom držiaku. Inak sa spoj môže preboriť.

Prajeme Vám veľa spokojnosti s Vašim novým výrobkom

